
A FelirAtozás ingyenes 
10 dArAb Feletti rendelés esetén!

A�felirat�fekete�vagy�színes�is�lehet.��
A�feliratozást�kasírozzuk.

Falinaptár i.

Ki vi tel: 12�lap�+�bo�rí�tó,�hátlapkarton,�fém
iker�spi�rál,�fe�hér�pa�pír�védőta�sak.

Felira to zás: A�cég�felira�tot�a�hátlapkarton�al�só�
5�cm-es�ré�szén�he�lye�zzük�el.
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A feliratozás helye

2019. évi művészeti naptárak
a Galenus kiadótól

Úgy készítjük kártya-
naptárainkat, hogy 
– a jogszabály szerint – 
ne minősüljenek ajándéknak 
a betegek felé.

Figyelem! 

vészabó noémi festőművész-író színes csokorba, vers-zenébe kötötte az évet. 
földi halandó lelkével a felhőn túli világot fürkészi és emeli át szonettekbe, képekbe
az üzeneteket. festményei fényűző dámákat, érzéki asszonyokat ábrázolnak, 
közvetítve a szépséget, melyet annyira áhít az emberi lélek. 
a művésznő, egyedülállóan különleges alkotó. több mint félszáz kiállítás, verses-
kötetek, lélektani regények, novelláskötet, illusztrációk, hungarikummá válasz-
tott hollóházi porcelánkollekciók és egy érzékenyen megírt latinovits-darab fém-
jelzi életművét. a magyar művészeti élet és kultúra kiválóságai tisztelik és szeretik
alkotásait. 
az a fajta művész, aki egyedi világot teremtve, műértő nézőit, olvasóit kézen 
fogja és magával viszi a vészabó-univerzumba. szépségeszményt hirdet, manieris-
ta álomlátással, amit fűszerez egyéni miszticizmusa. visszanéz több ezer évre,
mégis mai hangon szólítja meg közönségét. azt vallja: realista, mert hisz a csodában (?)

A Kiadó

ÚJDONSÁG!
EbbEn az évbEn kétfélE falinaptárt is választhat

12 hónap – 12 finoman metszett portré – 12 szonett, melyek éteri szállal kapcsolódnak a hónap
hangulatához, színéhez és üzenetéhez. Ízig-vérig mai arcok, mégis időtlenségbe burkolóznak, 
hiszen megtestesítik az általában elfogadott szépségeszményt. Az emberi lélek örök idők óta 
vágyódik és igényli a Szépséget maga körül, ezért elragadtatással vonzódik hozzá. Évezredek óta
körbevesszük magunkat gyönyörű tárgyakkal, kelmékkel, ékszerekkel, ruhákkal, kalapokkal… és
festményekkel.  A Szépség a századok fényűzése, olyan márka, mely nem megy ki a divatból. 

Vészabó Noémi

Ára:
2790 Ft/db+áfa



2019. évi művészeti naptárak a Galenus kiadótól

A FelirAtozás ingyenes 
10 dArAb Feletti rendelés esetén!

A�felirat�fekete�vagy�színes�is�lehet.�
A�feliratozást�kasírozzuk.

Ki vi tel: 27�lap�+�álló�hát�lapkarton,�
fém�iker�spi�rál,�fe�hér�
pa�pír�védőta�sak.

Felira to zás: A�cég�felira�tot�a�hátlapkarton
al�só�4�cm-es�ré�szén�
he�lye�zzük�el.
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A feliratozás helye

asztali naptár

Ezen kiadványunk, a teljesség igénye nélkül, az állati eredetű
drogok világába szeretne betekintést nyújtani. Edényeink
azokat a korokat idézik meg, amikor a gyógyításban a hitnek
és a hagyományoknak talán még jelentősebb szerep jutott,
mint a tapasztalatnak.

2014.

A FelirAtozás ingyenes 
10 dArAb Feletti 
rendelés esetén!

A�felirat�fekete�vagy�színes�is�lehet.�A�feliratozást�kasírozzuk.

Falinaptár ii. 

Ki vi tel: 12�lap�+�bo�rí�tó,�hátlap-
karton,�fém�iker�spi�rál,�
fe�hér�pa�pír�védőta�sak.

Felira to zás: A�cég�felira�tot�a�hátlap-
karton�al�só�5�cm-es�
ré�szén�he�lye�zzük�el.
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33 cm

A feliratozás helye

Ebben az esztendőben egy olyan tárgycsopor-
tot választottunk naptáraink illusztrálására,
amely a múlt századok során az egyik legsok-
oldalúbban használt patikai tárolóedény volt.
Ez az úgynevezett hólyagpapír-vagy bőrlekö-
téses üveg. Ezek a típusú edények a Xvii. és 
a XiX. század második fele között élték igazi 
virágkorukat a gyógyszertárakban. visszaszo-
rulásuk fő oka a sokkal pontosabban záródó
csiszolatos dugós üvegek elterjedése volt. 
a naptáron bemutatott üvegek a Xviii. 
és a XiX. század folyamán keletkeztek.

Ára: 1950 Ft/db+áfa

Ára:
2590 Ft/db+áfa

Hidegen festett színtelen hutaüveg,
fából készült tetővel,

XVIII. sz., 13,5 cm magas
COCCIONELLA
– Coccionella

(bíbortetű)
(Dactylopius coccus nősténye, bíbortetű)

2019
GALENUS
2019
GALENUS



ingyenes feliratozás! 
Figyelje�az�erre�vonatkozó�határidőt:
2018. szeptember 30.!

A�2018.�szeptember�30-ig�leadott,�minimum�
3000�db-os�(témánként�minimum�1000�db�legyen)�
rendeléseknél�a�feliratozás�továbbra�is�ingyenes!
Ebben�az�esetben�a�kiállított�számla�összegét�
2018.�október�15-ig�kell�kiegyenlíteni.�
A�később�leadott,�illetve�kisebb�példányszámú�
rendelések�feliratozási�árai�a�megrendelőlapon�találhatók.
A�fali-�és�az�asztali�naptárakat�megtekintheti�és�megrendelheti
webáruházunkban�is:�www.galenus.hu/shop

A 2006. évi XCViii. tv. 17. § (10) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve
alakítjuk kártyanaptáraink szövegezését,
hogy a gyógyszerészi gondozás keretében
jogszerűen szerepelhessen, 
és ne minősüljön ajándékozásnak. 
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6,7 cm

Borostyán

Körömvirág

Írisz

Levendula

Esztergált�fatégelyÓnmázas�fajansz

2019

A�gyógyszerészi�gondozást�segítő,
a�naptár�átadását�törvényesítő�szöveg�helye

2019. évi művészeti naptárak a Galenus kiadótól

Ára: 18 Ft/db+áfa

a kártyanaptárnak van valami varázsa: gyűjtjük, cseréljük, vagy
csak őrizgetjük, hogy kéznél legyen, ha szükséges. nem is 
csupán az év összegzése, talizmánként hordjuk magunkkal, mint-
ha lenne valami erejük ezeknek a kis naptáraknak. a Galenus kiadó
a 2019-es naptárak megalkotásához vészabó noémi festőművész,
írót kérte fel. Írisz, körömvirág, levendula és borostyán a négy 
választott növény. Mágikus virágok ezek, nemcsak gyógyító erejü-
ket használjuk évezredek óta, hanem gyönyörködünk bennük.
Mert a virágok kozmikus lebegésűek, izzik bennük az aranykori 
ártatlanság, az érdek nélküli szépség, amelyet annyira áhítunk.
Csodáljuk őket, hiszen a virágok szivárványt feszítenek a valóság, 
a hétköznapok szürke egére. ha festő ábrázol virágot, nem elégszik
meg csupán azzal, hogy lemásolja: a virág lelkét akarja láttatni és
visszaadni azt  nekünk, nézőnek. a festő látja a virág szépsége 
mögötti transzcendenciát, ezért más, ha festményen szemléljük 
a virágokat, mert az átszűrődik a festőművész lelkén. reményeink
szerint valahány kézbevétel után ezen kis naptárak egy kis varázs-
latot visznek a hétköznapokba. Mert a virágok az élet színei, a szív
udvariasságának hírnökei. a 2019-es Galenus-kártyanaptárak 
festmények reprodukciói lesznek.

kártyanaptár



Felirattal Felirat�nélkül

FALINAPTÁR I. .�.�.�.�.�.�db .�.�.�.�.�.�db

FALINAPTÁR II. .�.�.�.�.�.�db .�.�.�.�.�.�db

ASZTALI NAPTÁR .�.�.�.�.�.�db .�.�.�.�.�.�db

KÁRTYANAPTÁR

Borostyán .�.�.�.�.�.�.db .�.�.�.�.�.�.db

Írisz .�.�.�.�.�.�.db .�.�.�.�.�.�.db

Körömvirág .�.�.�.�.�.�.db .�.�.�.�.�.�.db

Levendula .�.�.�.�.�.�.db .�.�.�.�.�.�.db

Ónmázas fajansz .�.�.�.�.�.�.db .�.�.�.�.�.�.db

Esztergált fatégely .�.�.�.�.�.�.db .�.�.�.�.�.�.db

Felirat�pontos�szövege:� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

Szín�(asztali�és�falinaptárhoz):� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

Gyógyszertár�neve: �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

Címe:� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

Számlázási�név: �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

Számlázási�cím:� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.����������������������������������������������������������������������������������.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�
dátum cégszerű�aláírás

ME G R E N d E L ő
2019. � É V I M Ű V É S Z E T I N A P TÁ R A K

NAPTÁRTÍPuS ÁR FELIRATOZÁSI�ÁR

Falinaptár�I. 2790 Ft* Ingyenes**�

Falinaptár�II. 2590 Ft* Ingyenes**�

* 100�db�feletti�rendelés�esetén�egyedi�árat�adunk.

** Az�asztali�és�a�falinaptárak�feliratozása�továbbra�is�ingyenes�10�db�feletti�rendelés�esetén,�az�alatt
pedig�40�Ft/db�+�áfa�költséget�számolunk�fel.�
A�felirat��fekete�vagy�színes�is�lehet.
A�feliratozást�kasírozzuk.

• A kártyanaptárak feliratozása fekete színnel történik.
• ingyenesen feliratozzuk a kártyanaptárakat, amennyiben:

– 2018. szeptember 30-ig leadja megrendelését, és
– minimum 3000 db-ot rendel, de ezt úgy is megteheti, hogy 3 × 1000 db-ot kér, és
– a számla végösszegét 2018. október 15-ig kiegyenlíti.

• Technikai�okok�miatt�kártyanaptárakból�minimumrendelés�10�db�vagy�annak�többszöröse,�illetve�csak
a�100-ra�végződő�egységeket�tudjuk�feliratozni�(150,�250�db-ot�nem,�de�200,�300,�700�stb.�db-ot�igen).

• Az�ársávok�a�kártyanaptár-feliratozásra�vonatkoznak.

CSOMAGOLÁS:�a�kár�tya�nap�tá�rak�nem�ke�-
rül�nek�egy�cso�mag�ba�az�asz�ta�li�és�a�fa�li�-
nap�tá�rak�kal�(a�mé�ret�kü�lönb�ség�miatt),
így�azok�nak�kü�lön�pos�ta-�és�cso�ma�go�lá�-
sikölt�ség-von�za�tuk�van.�A�szám�lát�külön
postázzuk�a�csomagtól.
Az�árak�nem�tar�tal�maz�zák�az�áfa�(27%),�
a�cso�ma�go�lá�si�és�a�pos�ta�költ�ség�össze�gét.
BőVEBB�INFORMÁCIÓÉRT kérjük,�hívják
Végh�Ágnest�a�(06-1)�467-8063,�
06-31/780-3423�telefonszámon.

ÁRJEGYZÉK FONTOS!
2019.�ÉVI�MŰVÉSZETI�NAPTÁRAK

A naptárak megrendelhetők az alábbi módokon is:
POSTAI�ÚTON:�1437�BP.�70.�PF.�275�TELEFONON:�(1)�467-8060,�06-70/396-9364�FAXON:�(1)�363-9223
E-MAILBEN:�vegh.agnes@galenus.hu,�molnar.zsuzsa@galenus.hu,�faludi.erzsebet@galenus.hu��
BANKSZÁMLASZÁM:�K&H�10402166-21611722-00000000�

Alulírott�megrendelem�az�alábbiakat�és�számla�ellenében�befizetem�azok�összegét.

Kártyanaptár 18 Ft

100–500�db

501–1000�db

1001–2000�db

2001–3000�db

3000�db
felett

12�Ft

10�Ft

9�Ft

8�Ft

7�Ft
a�határidőig

Asztali�naptár 1950 Ft* Ingyenes**�


